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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εμμένει στην ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου των μέσων οικονομικής 
διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
ανταποκριθούν σε αυτήν, ιδίως μέσω της στενότερης και εκ των προτέρων συμμετοχής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων 
και της κοινωνίας των πολιτών·

2. ζητεί τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας, προκειμένου να επισημοποιηθεί ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος όλων των σταδίων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

3. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να ενσωματώσει συστηματικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων στην οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης·

4. υπενθυμίζει ότι η Ευρωομάδα και η σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης είναι άτυπες 
συνθέσεις της Ένωσης· σημειώνει ότι αυτό συνιστά σημαντικό εμπόδιο για τη 
δημοκρατική νομιμότητα της ΕΕ στο σύνολό της·

5. τονίζει ότι η αναστολή των περιβόητων κριτηρίων σύγκλισης, που απαγορεύουν το 
δημόσιο χρέος άνω του 60 % του ΑΕγχΠ και το δημόσιο έλλειμμα άνω του 3 % του 
ΑΕγχΠ, επέτρεψε τις δημόσιες επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση 
της υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την ταχύτητα με την οποία μπόρεσε να εφαρμοστεί η γενική ρήτρα διαφυγής τους·

6. υπενθυμίζει τη σημασία της ισότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχουν 
υποβληθεί μόνο ανδρικές υποψηφιότητες στο Κοινοβούλιο για την πλήρωση των 
υπόλοιπων θέσεων στα οικονομικά όργανα της Ένωσης·

7. θεωρεί ότι η δημιουργία μιας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την εδραίωση του κράτους δικαίου· χαιρετίζει τη συμφωνία 
για κανονισμό σχετικά με γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού·

8. τονίζει τη σημασία της συζήτησης για την οικονομική διακυβέρνηση στο πλαίσιο της 
Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης· ζητεί να ληφθούν πραγματικά υπόψη τα 
συμπεράσματα της διάσκεψης, ακόμη και αν συνεπάγονται αλλαγή στις Συνθήκες.


